
 

  

“Vencer o hábito de usar a força contra a força é 

uma das coisas mais difíceis do treinamento do judô. 

Caso não se consiga isto, não se pode esperar 

progresso.” 
Jigoro Kano 



REGULAMENTO CEG 

 

 
1 – Conselho Estadual de Graus:  

O Conselho Estadual de Graus (CEG) da FJSERJ é responsável pela outorga de 

faixas (grau/dan) estaduais até o 5º Grau (Godan). 

O CEG da FJSERJ promoveu uma revolução na outorga de faixas ao utilizar dois 

sistemas. O primeiro foi a extinção dos módulos onde o candidato fará apenas o pré-

exame e o exame final. A segunda mudança é da isenção dos katas superiores que 

será analisada pelo CEG através do currículo e a tabela de pontuação (ver abaixo).   

O CEG entende que o candidato não precisa se especializar nos Katas Superiores, 

que significa “forma”, um sistema de exercícios (técnicas) combinados. Porém, não 

isentará nenhum candidato do Nage no Kata e Katame no Kata, esses dois katas são 

um exercício indispensável ao judoca tendo em vista que ambos aprimoram as 

práticas inerentes ao judô, são os dois katas que abordam o judô cotidiano, onde se 

aprende os princípios das técnicas, representa a base, desenvolvendo qualidades 

como a disciplina, dedicação, conhecimento e concentração.  

O candidato a Shodan (1º Grau) ficará isento do kata no exame final se alcançar uma 

nota igual ou superior a 7 no Campeonato de Katas.  

O candidato de Sandan a Godan (3º a 5º Grau) poderá ficar isento dos katas 

superiores desde que atinja a pontuação estabelecida pelo CEG para a sua 

graduação. 

Os Katas Superiores são: Kime-no-kata; Ju-no-kata; Koshiki-no-kata; Itsutsu-no-kata; 

Seiryoku-zenko-kokumi-taiiku-no-kata e Kodokan Goshin-Jutsu. 

Judocas com relevantes serviços prestados ao Judô como conquistas e participações 

em competições internacionais, nos segmentos Olímpico e Mundial, mínimo de 03 

(três) países na chave, poderá ter uma redução de 2 anos no interstício das 

graduações a partir do 3º Grau. Pan-Americano e Sul-Americano, poderá ter uma 

redução de 1 ano no interstício das graduações. 

O CEG compreende que um judoca que é atleta, árbitro ou técnico com relevantes 

serviços prestados ao judô não é obrigado a dominar os Katas, apresentá-los, desde 

que cumpra as exigências deste regulamento.  



O Conselho Estadual de Graus da FJSERJ analisará o pedido do candidato para a 

isenção de kata(s) de acordo com o Sistema de Outorga de Faixas (1º ao 5º Grau), 

tempo, currículo e tabela de pontos. O candidato que não cumprir as exigências 

estabelecidas pelo CEG será informado até 30 (trinta) dias após a realização do Pré-

Exame ou Análise de Currículo que não estará isento do(s) Kata(s). 

O Presidente do CEG poderá agendar somente um exame por ano, no mês de 

dezembro. Em caso de reprovação do candidato no Exame Final com média superior 

a nota 4, o candidato através do seu sensei responsável poderá solicitar ao presidente 

do CEG uma segunda chamada que deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro do ano 

em questão. O caso será analisado pelos membros do CEG. 

Para reconhecimento de graduação o candidato deverá encaminhar os documentos 

exigidos para análise do CEG.  

Reconhecimento de Kodansha - A FJSERJ através do CEG analisará a solicitação, 

em caso de aprovação, esta será encaminhada para a LNJ atendendo as disposições 

estatutárias. 

            

2 – Regulamento para Outorga de Faixas: 

As promoções abaixo deverão respeitar os critérios de idade, carência e comprovação 

documental. 

 Faixa Preta 1º Grau (Shodan) 

Idade mínima de 17 anos e carência de 2 anos como Faixa Marrom. Comprovar 

registro de Faixa Roxa em qualquer entidade estadual ou nacional. 

 Faixa Preta 2º Grau (Nidan) 

Idade mínima de 20 anos, carência de 3 anos como Faixa Preta 1º Dan e comprovar 

graduações anteriores. 

 Faixa Preta 3º Grau (Sandan) 

Idade mínima de 24 anos, carência de 4 anos como Faixa Preta 2º Dan e comprovar 

graduações anteriores. 

 Faixa Preta 4º Grau (Yondan) 



Idade mínima de 29 anos, carência de 5 anos como Faixa Preta 3º Dan e comprovar 

graduações anteriores. 

 Faixa Preta 5º Grau (Godan) 

Idade mínima de 35 anos, carência de 6 anos como Faixa Preta 4º Dan, comprovar 

graduações anteriores e mínimo de 20 anos dedicados ao judô ininterruptamente. 

 Faixa Vermelha e Branca 6º Grau (Rokudan) 

Idade mínima de 42 anos, carência padrão de 7 anos como faixa preta 5º Dan, 

comprovar graduações anteriores e mínimo de 26 anos dedicados ao judô 

ininterruptamente. 

 Faixa Vermelha e Branca 7º Grau (Shitidan) 

Idade mínima de 50 anos, carência padrão de 8 anos como faixa preta 6º Dan, 

comprovar graduações anteriores e mínimo de 34 anos dedicados ao judô 

ininterruptamente. 

 Faixa Vermelha e Branca 8º Grau (Hatidan) 

Idade mínima de 65 anos, carência padrão de 10 anos como faixa preta 7º Dan, 

comprovar graduações anteriores e mínimo de 44 anos dedicados ao judô 

ininterruptamente. 

 Faixa Vermelha 9º Grau (Kyudan) 

Idade mínima de 71 anos, carência padrão de 11 anos como faixa preta 8º Dan, 

comprovar graduações anteriores, mínimo de 51 anos dedicados ao judô 

ininterruptamente e reconhecimento junto ao Instituto Kodokan. 

 Faixa Vermelha 10º Grau (Judan) 

Idade mínima de 82 anos, carência padrão de 13 anos como faixa preta 9º Dan, 

comprovar graduações anteriores, mínimo de 62 anos dedicados ao judô 

ininterruptamente e reconhecimento junto ao Instituto Kodokan. 

 O tempo de carência entre o Primeiro Dan e o Sexto Dan será de 20 anos. 

 Acima de 70 anos haverá redução em 1 ano na carência. 

 



3 – Do Sistema de Outorga de Faixas: 

3.1 – Da pontuação para Isenção dos Katas: 

O sistema foi criado para uma maior transparência, buscando favorecer o judoísta que 

conquistou o direito a outorga de faixa sem ter que apresentar os katas superiores por 

ser especialista em outros fundamentos do judô.  

 Pontos por História e Qualificações: avaliam apenas o nível máximo atingido 

em cada categoria e apenas um por categoria, permanecendo válidos para 

futuras outorgas de faixas. 

 Pontos por Dedicação e Trabalho: os pontos serão avaliados anualmente, 

sendo acumulativo, de acordo com cada item e são válidos apenas de uma 

graduação para outra, sendo zerados após a realização do exame final. 

 Pontos e Carências: o candidato que alcançar a pontuação exigida poderá 

conquistar uma redução de até 2 anos na carência e quem atingir 70% ou 

mais, poderá ter uma redução de 1 ano. 

1 – O candidato a Shodan (Mudansha para Yudansha) – 1.850 pontos 

2 – O candidato Yudansha – 2.500 pontos 

3 – O candidato Kodansha – 3.000 pontos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Da Pontuação dos Professores, Técnicos, Atletas e Árbitros: 

  

https://judosocialrj.wixsite.com/judosocialrio/

